
 

LUNS, 17 DE SETEMBRO DE 2018 N.º 214 

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

SERVIZO DE COOPERACIÓN E ASISTENCIA ÓS CONCELLOS 

Anuncio 

AMPLIACIÓN PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA 

COMPETITIVA, DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO,  

ANO 2018. 

A Xunta de Goberno Local, en sesión do día 14 de setembro de 2018, adoptou entre outros o seguinte acordo: 

Ampliar o prazo de presentación de solicitudes e fixar como prazo máximo o día 28 de setembro de 2018. 

Lugo, a 14 de setembro de 2018.- O Presidente, P.D. nº 0402/2017, de data 24-02-2017, O Deputado Provincial, 

Pablo Rivera Capón. 

R. 2611 

 

SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN PROVINCIAL 

Anuncio 

EDICTO 

NOTIFICACION COLECTIVA DE DÉBEDAS TRIBUTARIAS DE VENCEMENTO PERIODICO. 

De conformidade co establecido no artigo 102.3 da Lei 58/2003, xeral tributaria, do 17 de decembro, notifícase 

colectivamente a liquidación do Imposto sobre Bens Inmobles de natureza urbana, rústica e caracterisiticas 

especiais, Imposto sobre Actividades Económicas, exercicio  2018, segundo ó seguinte detalle:  

-Imposto sobre Bens Inmobles de natureza urbana, rústica e caracterisiticas especiais: 

Abadin, Alfoz, Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Barreiros, Becerreá, Begonte, Bóveda,  Carballedo, Castro de Rei, 

Castroverde, Cervantes, Cervo, O Corgo, Cospeito, Chantada, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Friol,  Guitiriz, 

Guntín,  Láncara, Lourenzá, Meira, Mondoñedo, Monterroso, Muras,  Navia de Suarna, As Nogais, Ourol,  Palas de 

Rei, Pantón, Paradela, O Páramo, A Pastoriza,  Pedrafita do Cebreiro, A Pobra de Brollón,  Pol,  A Pontenova, 

Portomarin, Quiroga, Rábade, Ribadeo, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Sarria, O Saviñao, Sober, 

Taboada, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo,  Vilalba, Xermade  e Xove. 

* Os padróns dos Concellos de Burela e Foz, exercicio 2018 foron aprobados por Resolución da Presidencia de 

data 27 de abril de 2018 (publicados no BOP núm. 124 do 1 de xuño de 2018). 

- Imposto sobre Actividades Económicas: 

Abadin, Alfoz, Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Barreiros, Becerreá, Begonte, Bóveda, Burela, Carballedo, Castro de 

Rei, Castroverde, Cervantes, Cervo, O Corgo, Cospeito, Chantada, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Foz, Friol, 

Guitiriz, Guntín, Láncara, Lourenzá, Meira, Mondoñedo, Monterroso, Muras,  Navia de Suarna, As Nogais, Ourol, 

Palas de Rei, Pantón, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra de Brollón, Pol, A 

Pontenova, Portomarin, Quiroga, Rábade, Ribadeo, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Sarria, O 

Saviñao, Sober, Taboada, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo,  Viveiro, Vilalba, Xermade  e  Xove. 

Os Padróns quedan expostos ao público nos taboleiros de anuncios do concello, da Deputación Provincial e 

Servizo de Xestión Tributaria e Recadación (rúa Tui, nº 5-baixo 27004- Lugo) durante o prazo de QUINCE DIAS 

contados a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. 

As liquidacións obxecto de notificación colectiva teñen carácter provisional segundo o disposto no art. 101.4 da 

Lei Xeral Tributaria e, en contra destas, poderase interpoñer recurso de reposición perante a Presidencia da 

Deputación Provincial,  no prazo DUN MES, a contar dende o día seguinte da finalización do prazo de exposición. 

Poderase exercitar, non obstante, calquera outro recurso que se considere procedente. Todo iso, en virtude co 

establecido no art. 14.2 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais. 
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Lugo, 28 de agosto de 2018.- O PRESIDENTE,P.D. Decreto nº 1357/2016, de data 01-07-2016.- A DEPUTADA 

DELEGADA DE ECONOMÍA, RECADACIÓN  E FACENDA. Maira García Bermúdez. 

R. 2502 

 

Anuncio 

ANUNCIO DE COBRANZA 

Recadacion en período voluntario de débedas tributarias de vencemento periódico. 

De conformidade co establecido nos artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación, aprobado por Real 

decreto 939/2005, do 29 de xullo, comunícase que o prazo de ingreso en período voluntario dos impostos, 

exercicio de 2018,  que se relacionan, empezará a contar o día 17/09/2018 e finalizará o día 19/11/2018, 

ambos os dous incluidos. 

Relación de tributos e concellos: 

-Imposto sobre Bens Inmobles de natureza urbana, rústica e caracterisiticas especiais: 

Abadin, Alfoz, Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Barreiros, Becerreá, Begonte, Bóveda, Burela, Carballedo, Castro de 

Rei, Castroverde, Cervantes, Cervo, O Corgo, Cospeito, Chantada, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Foz, Friol,  

Guitiriz, Guntín,  Láncara, Lourenzá, Meira, Mondoñedo, Monterroso, Muras,  Navia de Suarna, As Nogais, Ourol,  

Palas de Rei, Pantón, Paradela, O Páramo, A Pastoriza,  Pedrafita do Cebreiro, A Pobra de Brollón,  Pol,  A 

Pontenova, Portomarin, Quiroga, Rábade, Ribadeo, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Sarria, O 

Saviñao, Sober, Taboada, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo,  Vilalba, Xermade  e Xove. 

- Imposto sobre Actividades Económicas: 

Abadin, Alfoz, Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Barreiros, Becerreá, Begonte, Bóveda, Burela, Carballedo, Castro de 

Rei, Castroverde, Cervantes, Cervo, O Corgo, Cospeito, Chantada, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Foz, Friol, 

Guitiriz, Guntín,  Láncara, Lourenzá, Meira, Mondoñedo, Monterroso, Muras,  Navia de Suarna, As Nogais, Ourol, 

Palas de Rei, Pantón, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra de Brollón, Pol, A 

Pontenova, Portomarin, Quiroga, Rábade, Ribadeo, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Sarria, O 

Saviñao, Sober, Taboada, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro, Vilalba, Xermade e Xove. 

O ingreso das débedas realizarase en calquera oficina da Entidade ABANCA, “La Caixa” - Caixabank SA,  Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. (BBVA) e Banco Sabadell S.A., en días laborables, de luns a venres, de 08:30 a 

14:00 h, na que se presentará o documento de ingreso que se envía, por correo, aos domicilios dos 

contribuíntes. As persoas que non reciban ou extravíen o documento de ingreso, poderán solicitar un duplicado 

en oficinas de ABANCA ou La Caixa-Caixabank, SA.. 

O pagamento dos citados tributos poderase domiciliar, para anos sucesivos, en caixas de aforros, bancos e 

demais entidades financeiras. Para este trámite será necesario cubrir o impreso de domiciliación que acompaña 

ao documento cobratorio e remitilo ao Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, ou ben entregalo en calquera 

oficina de ABANCA, cando a domiciliación se refira a unha conta aberta nesta entidade. 

Infórmase tamén que, transcurrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas faranse efectivas pola 

vía de constriximento e serán esixibles as recargas do período executivo e os xuros de mora correspondentes, 

tal como estipulan os artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, do dezasete de decembro, xeral tributaria e, se é o caso, 

as custas que se produzan. 

Lugo, 28 de agosto de 2018.- O PRESIDENTE, P.D. Decreto nº 1357/2016, de data 01-7-2016.- A DEPUTADA 

DELEGADA DE ECONOMÍA, RECADACIÓN E FACENDA, Mayra García Bermúdez. 

R. 2503 

 

CONCELLOS 

BECERREÁ 

Anuncio 

EXPOSICIÓN AO PÚBLICO 

Por Decreto da Alcaldía de data 06/09/2018 prestouse aprobación inicial ao padrón correspondente ao mes 

de setembro do 2018 da taxa pola prestación do servicio de Gardería Infantil. 

Conforme ao disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria, por medio do presente ponse en coñecemento dos 

contribuíntes obrigados ao pago da taxa, que dispoñen dun prazo de quince días, contados a partir da 

publicación do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de que poidan ser examinados e 
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presenta-las reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevados a definitivos se, transcorrido o prazo 

de exposición pública, non se formulara ningunha reclamación contra os mesmos. 

Así mesmo, e de conformidade co artigo 253.1 da Lei Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de reposición 

ante a Alcaldía no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao da finalización do período 

voluntario de pagamento.  

Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá 

interpoñerse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei 

Reguladora da referida xurisdicción. 

Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno. 

ANUNCIO DE COBRANZA 

De conformidade co disposto no artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación (R.D. 939/2005), do 29 de 

xullo, fíxase como prazo de ingreso, en período voluntario, ata o 06/11/2018. Para o cobro dos mesmos, os 

contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles cargados nas contas bancarias respectivas.  

Para o resto dos contribuíntes, os recibos seranlles enviados ó enderezo declarado do suxeito pasivo por correo 

ordinario para que poidan efectúa-lo pago en calquera oficina de Abanca. No caso de non recibilos, obrigado ó 

pagamento deberá personarse nas oficinas municipais para obter un duplicado xa que a súa non recepción no 

domicilio non exonera da obriga de pagamento nin impide a utilización da vía de constrinximento 

Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina a esixencia 

dos xuros de demora e dos recargos do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, de 

17 de decembro, Xeral Tributaria, e no seu caso das costas do procedemento de constrinximento; de acordo co 

establecido no artigo 161 de dita Lei, procederase á súa recadación pola vía administrativa de constrinximento, 

segundo o preceptuado no Regulamento Xeral de Recadación. O recargo será do 5 por 100 cando a débeda non 

ingresada en período voluntario se satisfaga na súa totalidade antes da notificación ao debedor da providencia 

de apremio, de acordo co previsto no artigo 28.2 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, para o que deberán acudir ás 

oficinas municipais para o selado dos correspondentes recibos.  

A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición ao público dos padróns e anuncio de 

cobranza en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao amparo do establecido no artigo 102 da 

indicada Lei Xeral Tributaria. 

Becerreá, 12 de setembro de 2018.- O Alcalde, Manuel Martínez Núñez. 

R. 2549 

 

FOZ 

Anuncio 

Por Decreto de Alcaldía de data 7 de setembro de 2018, aprobaronse os  Padróns da Taxa por subministro de 

auga, canon  de auga, recollida de lixo e depuración, correspondentes ao 4º bimestre de 2018, así como a 

apertura dun período de información pública por prazo de vinte días hábiles contados dende o seguinte ao da 

publicación deste edicto no B.O.P. para consultar o seu contido e presentar as alegacións que estimen 

oportunas, rematado este prazo sen presentarse reclamacións, entenderanse definitivamente aprobados.  

O período de cobro en período voluntario fíxase entre o 15 de setembro e o 15 de novembro de 2018. 

Contra este acto e as liquidacións correspondentes poderase presentar recurso de reposición,   previo ao 

contencioso-administrativo, no prazo de un mes   a contar dende o día seguinte á finalización do prazo de 

exposición pública dos Padróns, sendo procedente no caso do canon da auga a reclamación económico-

administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Conselleria de Facenda) no prazo de un mes dende que se 

entenda producida a notificación. 

Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o procedemento executivo e o administrativo de 

constrinximento, e devengarán as débedas os recargos do período executivo así como os correspondentes xuros 

de mora en virtude dos artigos 26, 27 e 28 da Lei Xeral Tributaria. 

No caso do canon da auga a falta de pago no período voluntario suporá a súa esixencia directamente pola vía de 

constrinximento pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia. 

O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ó amparo do establecido no artigo 201.3 da Lei 

58/2003, de 17 de decembro. 

Foz, 7 de setembro de 2018.- O ALCALDE accdtal., PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ MANÍN. 

R. 2295 
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O INCIO 

Anuncio 

Elevado a definitivo, por non terse presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, o acordo 

do Concello Pleno, adoptado en sesión de data 13 de abril de 2018, de aprobación provisional do expediente de 

modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras.  

De conformidade co disposto no art. 17.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, faise público o 

texto integro da ordenanza fiscal, sin que ésta entre en vigor ata que se teña feito a dita publicación. 

Contra as ordenanzas fiscais poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo nos termos establecidos 

no art. 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

O Incio, 12 de setembro de 2018.- A ALCALDESA, Laura Celeiro García. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 

Artigo 1º.- Fundamento e natureza. 

De conformidade co establecido no art. 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril e arts. 2.1.b, 15 a 19, 59.2 e 100 a 103 

do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, establécese o Imposto sobre construccións, instalacións e 

obras no Municipio do Incio. 

Artigo 2º.- Feito impoñible. 

Constitúe o feito impoñible deste tributo indirecto a realización, dentro do termo municipal, de calquera 

construción, instalación e obra para a que se esixa obtención da correspondente licenza de obras ou urbanística, 

téñase obtido ou non a dita licenza, sempre que a súa expedición corresponda ao Concello do Incio. 

Artigo 3º.- Obriga de contribuir. 

A obriga de contribuir nace desde o momento en que se inicie a construcción, instalación ou obra, aínda que 

non se teña obtido a correspondente licenza. 

Artigo 4º.- Suxeitos pasivos. 

1.- Son suxeitos pasivos e obrigados ao pago do imposto, a título de contribuíntes, as persoas físicas, persoas 

xurídicas ou entidades do art. 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que sexan donos da construción, instalación ou obra, 

sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela. 

Aos efectos previstos no párrafo anterior terá a consideración de dono da construción, instalación ou obra quen 

soporte os gastos ou o custo que comporte a súa realización. 

2.- Terá a condición de suxeito pasivo sustituto do contribuínte quen solicite a correspondentes licenza ou 

realice as construcións, instalacións ou obras. 

Artigo 5º.- Base impoñible. 

A base impoñible do impuesto está constituida polo custo real e efectivo da construción, instalación ou obra, 

entendéndose por tal, a estos efectos, o custo de execución material de aquela. 

Non forman parte da base impoñible os conceptos a que se refire o art. 102 párrafo segundo do R.D. Lexislativo 

2/2004, de 5 de marzo (BOE nº 59, de 09/03/04), que non integren, estrictamente, o custo de execución 

material. 

Artigo 6º.- Cota tributaria. 

A cota do imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de gravame. 

O tipo de gravame será o 2,50% 

Artigo 7º.- Xestión tributaria do imposto. 

1.- Para as obras menores: 

A esixencia do imposto realizarase en réxime de autoliquidación. O suxeito pasivo no momento de presentar a 

correspondente solicitude de obra, deberá acreditar o ingreso do importe total declarado da débeda tributaria, a 

conta da liquidación definitiva que corresponda. 

O Concello, no momento de concederse a preceptiva licenza, practicará unha liquidación complementaria, tendo 

en conta, no seu caso, o valor da obra determinado polo técnico municipal. 

Finalizada a construcción, instalación u obra, e tendo en conta o seu coste real e efectivo, o Concello, mediante a 

oportuna comprobación administrativa, modificará, no seu caso, a base impoñible, practicando a correspondente 

liquidación definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrándolle, se procede, a cantidade que corresponda. 

2.- Para as obras maiores: 
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A administración municipal realizará unha liquidación provisional no momento de conceder a licenza, que se 

abonará ao tempo de expedirse ésta, sen prexuizo da posterior liquidación definitiva. 

Finalizada a construción, instalación ou obra, e tendo en conta o seu custo real e efectivo, o Concello, mediante 

a oportuna comprobación administrativa, modificará, no seu caso, a base impoñible, practicando a 

correspondente liquidación definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrándolle, se procede, a cantidade 

que corresponda. 

Artigo 8º.- Bonificacións. 

Establecense as seguintes bonificacións sobre a cota do imposto: 

1.- Declaranse de especial interés municipal, cunha bonificación do 95% sobre a cota do imposto, por concurrir 

circunstancias sociais, culturais ou de fomento do emprego a execución das seguintes obras: 

 As promovidas polos titulares dos Montes Veciñais en Man Común que supoñan melloras nos 

aproveitamentos do monte, consistentes en plantacións ou pasteiros, captacións de auga, zonas de recreo, vias 

de acceso ou cerramentos de aqueles. 

 As obras de nova construcción ou de reforma de primeira residencia promovidas por menores de 35 anos 

sempre que o suxeito pasivo do imposto teña no momento do outorgamento da licenza empadronamento no 

Concello do Incio e a manteña, alo menos, durante un prazo ininterrumpido de catro anos. O incumplimento 

deste último requisito dará lugar á perda da bonificación concedida e á esixencia do abono do importe do 

imposto que en cada caso corresponda. 

2.- Unha bonificación do 90% sobre a cota do impuesto, a favor das construcións, instalacións ou obras que 

favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos discapacitados. Esta bonificación aplicarase de forma 

exclusiva sobre o importe da cota que resulte de multiplicar o presuposto de execución material das obras 

específicamente destinadas á eliminación de barreiras arquitectónicas polo tipo impositivo. 

Sendo a bonificación de carácter rogado, a solicitude de bonificación poderá presentarse ata a data de 

notificación da liquidación provisional, caducando o dereito á bonificación no caso de presentación da mesma 

fora do prazo establecido. 

3.- Bonificación ás actividades económicas que xeren emprego. 

3.1.- Gozarán dunha bonificación na porcentaxe que se indicará no punto 3.3, da cota íntegra do imposto, 

aqueles inmobles urbanos nos que se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial 

interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego, que xustifiquen tal 

declaración. Corresponderá dita declaración á Xunta de Goberno Local en canto que competencia delegada do 

Pleno. 

3.2.- Dita bonificación será de aplicación unicamente a aqueles supostos de implantación dunha nova actividade 

económica ou empresarial, así como aqueles outros que consistan nunha ampliación das instalacións sempre e 

cando impliquen creación de emprego. 

3.3.- As porcentaxes a que se refire o punto 1, son as seguintes: 

Porcentaxe Condición 

95% Pola creación de máis de 20 postos de traballo. 

75% Pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo. 

50% Pola creación de ata 10 postos de traballo. 

3.4.- Os postos de traballo creados deberán manterse polo menos durante tres exercicios. 

3.5.- A bonificación terá carácter rogado, debendo ser presentada a correspondente solicitude polo suxeito 

pasivo. 

3.6.- Para a súa aprobación, os interesados deberán presentar a seguinte documentación: 

 Certificado de facenda no que conste a situación censal do titular da actividade, que pode coincidir ou non co 

suxeito pasivo. 

 Acreditación da titularidade catastral do inmoble. 

 Certificación acreditativa de que o suxeito pasivo non ten débedas coa facenda estatal, coa facenda 

autonómica nin coa Seguridade Social. 

 Licenza ou comunicación da actividade correspondente.  

3.7.- Previamente á súa aprobación, o Concello realizará de oficio as actuacións precisas para a comprobación 

dos extremos expostos ao respecto da bonificación solicitada. 
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3.8.- Os obrigados tributarios deberán comunicar ao concello calquera modificación relevante das condicións ou 

requisitos esixibles para a aplicación deste beneficio fiscal. Polo Concello poderá declararse, previa audiencia do 

obrigado tributario por un prazo de dez días, (contados a partir do seguinte ao da recepción da notificación da 

apertura de dito prazo) se procede ou non a continuación da aplicación do beneficio fiscal. De igual xeito se 

procederá cando a administración coñeza por calquera outro medio, a modificación das condicións ou os 

requisitos para a aplicación do beneficio fiscal. 

As bonificaciónes previstas neste artigo non son aplicables simultáneamente. 

As peticións de bonificación da cota do imposto de construcións, instalacións e obras resolveranse polo Alcalde 

ou Xunta de Goberno Local ao outorgar a licenza correspondente. 

Artigo 9º.- Infraccións e sancións. 

En todo o relativo á cualificación de infracións tributarias e sancións, estarase ao que dispón o Título IV da Lei 

Xeral Tributaria e demais normas tributarias de aplicación. 

DISPOSICION FINAL.  

A redacción definitiva da presente Ordenanza foi aprobada polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o 

trece de abril de dous mil dezaoito, e entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da 

Provincia e será de aplicación a partir do día un de xaneiro de dous mil dezanove, permanecendo en vigor ata a 

súa modificación ou derrogación. 

R. 2596 

 

LOURENZÁ 

Anuncio 

CONVOCATORIA E BASES PERSOAL LABORAL TEMPORAL CONCELLO DE LOURENZA. PROGRAMA FOMENTO DO 

EMPREGO 2018. 

Por Acordo da Xunta de Goberno Local de 28/08/2018 apróbase A CONVOCATORIA E AS BASES REGULADORAS 

DO PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO PARA A CONTRATACIÓN EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE: 1 

TÉCNICO/A OU INFORMADOR/A DE TURISMO, 1 OFICIAL ELECTRICIDADE, 1 OFICIAL DE ALBANELERIA, 1 OFICIAL 

DE CARPINTERÍA E UN PEÓN DE LIMPEZA EN XERAL, PARA O CONCELLO DE LOURENZÁ, MEDIANTE O SISTEMA DE 

CONCURSO-OPOSICIÓN AO ABEIRO DO PLAN UNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS ENTRE O CONCELLO DE 

LOURENZÁ E A EXCMA. DEPUTACIÓN DE LUGO (PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2018) 

A convocatoria e as bases aprobadas están publicadas na páxina web da Deputación Provincial de Lugo 

www.deputacionlugo.org, na páxina Web do Concello de Lourenzá no seguinte enlace 

www.concellodelourenza.gal, no taboleiro de anuncios do Concello de Lourenzá e a disposición dos interesados 

nas Oficinas Municipais. 

A convocatoria farase mediante presentación das correspondentes ofertas no Servizo Público de Emprego de 

Galicia. 

Lourenzá, 5 de Setembro de 2018.- A Alcaldesa, Rocío López García. 

R. 2540 

 

LUGO 

Anuncio 

DECRETO NÚMERO 18007239 DO 03/09/2018 

Ilmo. Sr. Don XOSE DANIEL PIÑEIRO VILLARES, Tenente de Alcalde-Delegado da Área de Desenvolvemento 

Sostible e Persoal do Excmo. Concello de Lugo. 

Visto que polo Decreto número 17011447, do 27 de decembro de 2017, se resolveu convocar o proceso 

selectivo mediante o sistema de oposición, para o acceso en propiedade a unha praza de delineante pertencente 

ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda libre, que se rexerá tanto polas bases 

específicas aprobadas por acordo 18/715 da Xunta de Goberno Local deste Concello na súa sesión do 

22.11.2017 como polas “bases xerais para o acceso en propiedade a prazas de funcionarias/os e persoal laboral 

do Excmo. Concello de Lugo, en quenda libre”, aprobadas pola Xunta de Goberno Local o día 18 de xuño de 

2008 e modificadas polo citado órgano nas sesións do 18.02.2009, 26.12.2012, 23.01.2013, 15.10.2014 e 

22.03.2017, e publicadas integramente no BOP de Lugo número 099, do 2.5.2017. 

Dito Decreto foi publicado no “Boletín Oficial da Provincia de Lugo”, núm. 034, de 10 de febreiro de 2018. 

http://www.deputacionlugo.org/
http://www.concellodelourenza.gal/
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De igual xeito foi publicado extracto de dita convocatoria no “Diario Oficial de Galicia” núm. 73, de 16 de abril 

de 2018 e anuncio no “Boletín Oficial del Estado” nº 143, de 13 de xuño de 2018. 

Visto que con data do 3 de xullo de 2018 rematou o prazo de presentación de solicitudes de participación no 

mencionado proceso selectivo, esta Concellería, en virtude das atribucións conferidas á Alcaldía polo artigo 124 

da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime Local e tendo en conta o Decreto número 

16005312, ditado o 5-07-2016, modificado polo Decreto número 18003431 do 26-04-2018, RESOLVE: 

Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidas/os e excluídas/os (con indicación do motivo de exclusión) no 

proceso selectivo convocado polo Decreto número 17011447, do 27 de decembro de 2017, para o acceso en 

propiedade a unha praza de Delineante, pertencente ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de 

Lugo, quenda libre, que a continuación se indica: 

ADMITIDAS/OS 

APELIDOS E NOME DNI 

ASTARIZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL 33335957X 

CAMESELLE SOUTO, ÓSCAR 36142004B 

CARBALLIDO GARCÍA, RAMÓN 33539901J 

CASTEDO PRADO, MÓNICA 33544731J 

CELA PRADO, VERÓNICA 33331201S 

COSTA GRAÑA, JOSÉ ANTONIO 76417154E 

COUTO RODRÍGUEZ, SILVIA 33540192M 

DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, ESTEBAN 33336474K 

DIGÓN QUIROGA, JAVIER 33537138X 

FERNÁNDEZ CAMPOS, JOSÉ LUÍS 33858938V 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, CARLOS 32687932X 

GONZÁLEZ CASTRO, LEANDRO 33288087A 

LÁZARE MOSQUERA, GLADYS 76572209B 

LÓPEZ ABEL, PABLO 33336788J 

LÓPEZ LÓPEZ, ÓSCAR 33334184P 

MESÍAS DÍAZ, ANA MARÍA 44807447C 

PARDO DÍAZ, MARÍA ISABEL 33551450Q 

PÉREZ MARTÍNEZ, JÉSSICA 33540799Z 

RAMOS MENDO, VICTOR JOSÉ 11974950T 

REY MODIA, PATRICIA 33350634J 

ROUCO INSUA, EVA MARÍA 32679856F 

SARMIENTO ÁLVAREZ, LUCAS 47784111R 

SILVA NUÑEZ, MAYTER 33549991Y 

TUBÍO MARTÍNEZ, JOSÉ LUÍS 33292330Z 

VIDAL TELLA, JORGE 34279581J 

EXCLUÍDOS/AS 

APELIDOS E NOME DNI MOTIVO  

CANZOBRE SEIJAS, DAVID 34888766C Solicitude de participación presentada 

fora de plazo. Non achega parte traseira 

cotexada da titulación esixida. 

CASAL FREIRE, ALEJANDRO 79336079V Non se corresponde a titulación aportada 

coa esixida. 

DÍAZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO 33555519Z Non se corresponde a titulación aportada 

coa esixida. 

LÓPEZ REGUEIRO, NURIA 46740542B Non se corresponde a titulación aportada 

coa esixida. 

MELCHOR LÓPEZ, JACOBO 33339266F Non se corresponde a titulación aportada 

coa esixida. 

REIMONDE RIVAS, ANTONIO RUBÉN 33330483X Non achega xustificante do ingreso dos 

dereitos de exame. 

Segundo.- Procédase á súa publicación na forma legalmente establecida, sinalando un prazo de dez días hábiles 

para emendas (de acordo co artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 

das Administracións Públicas), contados a partir do seguinte á publicación deste Decreto no Boletín Oficial da 

Provincia de Lugo. 

R. 2607 
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Anuncio 

DECRETO NÚMERO 18007278 DO 04/09/2018 

Ilmo. Sr. Don XOSE DANIEL PIÑEIRO VILLARES, Tenente de Alcalde-Delegado da Área de Desenvolvemento 

Sostible e Persoal do Excmo. Concello de Lugo. 

Visto que polo Decreto número 17011448, do 27 de decembro de 2017, se resolveu convocar o proceso 

selectivo mediante o sistema de concurso-oposición, para o acceso en propiedade a unha praza de Auxiliar do 

Fogar pertencente ao cadro de persoal laboral do Excmo. Concello de Lugo, quenda de consolidación de 

emprego temporal, que se rexerá tanto polas bases específicas aprobadas por acordo 26/723 da Xunta de 

Goberno Local deste Concello na súa sesión do 22.11.2017 como polas “bases xerais para o acceso en 

propiedade a prazas de funcionarias/os e persoal laboral do Excmo. Concello de Lugo, en quenda de 

consolidación de emprego temporal”, aprobadas pola Xunta de Goberno Local o día dezaoito de xuño de dous 

mil oito, e modificadas polo citado órgano nas sesións do 18.02.2009, 26.12.2012, 23.01.2013 e 15.10.2014, e 

publicadas integramente no Boletín Oficial da Provincia de Lugo número 256, do 7 de novembro de 2014. 

Dito Decreto foi publicado no “Boletín Oficial da Provincia de Lugo”, núm. 034, de 10 de febreiro de 2018. 

De igual xeito foi publicado extracto de dita convocatoria no “Diario Oficial de Galicia” núm. 73, de 16 de abril 

de 2018 e anuncio no “Boletín Oficial del Estado” núm. 143, de 13 de xuño de 2018. 

Visto que con data do 3 de xullo de 2018 rematou o prazo de presentación de solicitudes de participación no 

mencionado proceso selectivo, esta Concellería, en virtude das atribucións conferidas á Alcaldía polo artigo 124 

da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime Local e tendo en conta o Decreto número 

16005312, ditado o 5-07-2016, modificado polo Decreto número 18003431 do 26-04-2018, RESOLVE: 

Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidas/os e excluídas/os (con indicación do motivo de exclusión) no 

proceso selectivo convocado polo Decreto número 17011448, do 27 de decembro de 2017, para o acceso en 

propiedade a unha praza de Auxiliar do Fogar, pertencente ao cadro de persoal laboral do Excmo. Concello de 

Lugo, quenda de consolidación de emprego temporal, que a continuación se indica: 

ADMITIDAS 

APELIDOS E NOME DNI 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, NURIA 76572376V 

GONZÁLEZ AIRA, IRENE ROSARIO 33839958N 

PÉREZ PRADO, MARÍA CARMEN 33309585L 

VALCÁRCEL NEIRA, ROCÍO 33349701T 

VARELA MOSQUERA, MARÍA PILAR 33303385Y 

YASSIN JIHANE X8916080-S 

EXCLUÍDAS/OS 

APELIDOS E NOME DNI MOTIVO  

ARIAS GARCÍA, ALBERTO 33332344P Non achega xustificante que acredite a 

bonificación da taxa. 

RODRÍGUEZ GEGUNDE, MARÍA LUISA 33304602G Non achega fotocopia do DNI, nin 

acredita documentalmente estar en 

posesión da titulación requirida. 

Segundo.- Procédase á súa publicación na forma legalmente establecida, sinalando un prazo de dez días hábiles 

para emendas (de acordo co artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 

das Administracións Públicas), contados a partir do seguinte á publicación deste Decreto no Boletín Oficial da 

Provincia de Lugo. 

R. 2608 

 

Anuncio 

DECRETO NÚMERO 18007277 DO 04/09/2018 

Ilmo. Sr. Don XOSE DANIEL PIÑEIRO VILLARES, Tenente de Alcalde-Delegado da Área de Desenvolvemento 

Sostible e Persoal do Excmo. Concello de Lugo. 

Visto que polo Decreto número 18001972, do 09 de marzo de 2018, se resolveu convocar o proceso selectivo 

mediante o sistema de oposición, para o acceso en propiedade a unha praza de Técnico/a de Xardín de Infancia 

pertencente ó cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda libre, que se rexerá tanto polas 

bases aprobadas por acordo 10/90 da Xunta de Goberno Local deste Concello na súa sesión do 21.02.2018 

como polas “bases xerais para o acceso en propiedade a prazas de funcionarios e persoal laboral do Excmo. 

Concello de Lugo, en quenda libre”, aprobadas pola Xunta de Goberno Local o 18 de xuño de 2008 e 
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modificadas polo citado órgano nas sesións do 18.02.2009, 26.12.2012, 23.01.2013, 15.10.2014 e 22.03.2017 

e publicadas integramente no Boletín Oficial da Provincia de Lugo número 099, do 2 de maio de 2017. 

Dito Decreto foi publicado no “Boletín Oficial da Provincia de Lugo”, núm. 089, de 19 de abril de 2018. 

De igual xeito foi publicado extracto de dita convocatoria no “Diario Oficial de Galicia” núm. 103, de 31 de maio 

de 2018 e anuncio no “Boletín Oficial del Estado” nº 156, de 28 de xuño de 2018. 

Visto que con data do 18 de xullo de 2018 rematou o prazo de presentación de solicitudes de participación no 

mencionado proceso selectivo, esta Concellería, en virtude das atribucións conferidas á Alcaldía polo artigo 124 

da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime Local e tendo en conta o Decreto número 

16005312, ditado o 5-07-2016, modificado polo Decreto número 18003431 do 26-04-2018, RESOLVE: 

Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as (con indicación do motivo de exclusión) no 

proceso selectivo convocado polo Decreto número 18001972, do 09 de marzo de 2018, para o acceso en 

propiedade a unha praza de técnico/a en Xardín de Infancia, pertencente ao cadro de persoal funcionario do 

Excmo. Concello de Lugo, quenda libre, que a continuación se indica: 

ADMITIDAS 

APELIDOS E NOME DNI 

ABRAIRA VARELA, SANDRA 34285279F 

ALONSO ABEL, MARÍA DE LOS ÁNGELES 33338212B 

ÁLVAREZ RANCAÑO, NOELIA 33550341B 

ÁRIAS CRENDE, SILVIA 33561911N 

ÁRIAS MARTÍNEZ, EMMA 33544544X 

CABANAS ESCOLANTE, ROCÍO 33545719N 

CALDAS MORAIS, ANA BELÉN 34261573Z 

CAMPO LOVELLE, MARÍA TERESA 33543194V 

CARRERAS MOURÍN, ANDREA 33556961F 

CASTRO MUÑIZ, LORENA 33345175M 

CORDERO VÁZQUEZ, SYLVIE 34285518Q 

COUTO RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA 33347465H 

CRECENTE LAMELA, SARAY 34279022Y 

DACAL PARAJUÁ, TATIANA 33549314L 

DOPAZO COBAS, NOELIA 33341416H 

FARIÑAS LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN 33549401Z 

FERNÁNDEZ BARBOSA, VERÓNICA 77414802E 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, IRIS 33554086F 

FERNÁNDEZ FREIRE, EVA 33536074G 

FERNÁNDEZ ROMÁN, VANESA 33539566T 

FERNÁNDEZ TEIJIDO, PATRICIA 33558023B 

FERNÁNDEZ VARELA, MARÍA JOSÉ 33330647J 

FRAGA MASEDA, MARÍA JOSÉ 76580606J 

FREIRE COMUÑAS, SANDRA 34286498F 

GONZÁLEZ FLORES, ALBA 33557763G 

GONZÁLEZ RUBAL, CARMEN 34280646C 

INSUA VILASUSO, MARÍA BELÉN 33996220N 

LAGO FERNÁNDEZ, MARTA 47386048E 

LEIRO GONZÁLEZ, SARA 33546814A 

LÓPEZ BUIDE, ARIADNA 34282297S 

LÓPEZ CASTRO, RAQUEL 34269822Y 

LÓPEZ GARCÍA, PAULA 34638320K 

LÓPEZ RUS, VANESA 34278190W 

LÓPEZ SOUTO, ANA MARÍA 33553838N 

LOSADA BLANCO, ELENA MANUELA 33347195R 

MANSO ELIZ, MARÍA DEL MAR 33330303Z 

MAÑANA BOUZÓN, ROCÍO 47402447E 

MARQUÉS RODRÍGUEZ, ESTER 34278057F 

MARTÍNEZ CASTRO, PAULA 33558049Z 

MÉNDEZ BLANCO, TAMARA 33539732M 

MIGUÉLEZ VARELA, BELÉN 45860413T 

MORANDEIRA NOGAREDA CRISTINA 53303882W 

MOURENZÁ FERNÁNDEZ, MARÍA ESTHER 33351449T 

NEIRA PALACIOS, CRISTINA 33331088V 

NEIRA YÁÑEZ, LORENA 33552145K 

NÚÑEZ GONZÁLEZ, LUCÍA 33335783C 

OROSA LÓPEZ, CRISTINA ELENA 76581107P 
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PACIOS VILLAR, MARÍA 33536701X 

PARGA CARRAL, ALBA 33345586W 

PÉREZ TATO, ESTER 33558447K 

PORTO VILELA, MARÍA BELÉN 33327286X 

PRIETO VIEITES, SARA MARÍA 33551586Z 

REBOLO PENA, VALERIA 34278261G 

REIJA ABUÍN, PATRICIA 33340812N 

RIVAS LASO, MARTA 33336884V 

RODRÍGUEZ CASTRO, VANESA 33560575X 

RODRÍGUEZ GEGUNDE, LAURA MARÍA 33537893Y 

SÁNCHEZ PÉREZ, CRISTINA 33550315P 

SEGADE PÉREZ, ALBA MARÍA 33557271H 

SERÉN SERÉN,ISABEL 33537571Y 

TRASTOY RÍO, MARÍA PILAR 33329189G 

VÁZQUEZ DÍAZ, MARÍA JOSÉ 76584417Y 

VÁZQUEZ REDONDO, MARÍA TERESA 33341104M 

VEIGA QUINTÁS, CRISTINA 33561917H 

YÁÑEZ VILLAMEL, SHEILA 33561988C 

EXCLUÍDAS 

APELIDOS E NOME DNI MOTIVO  

BOUZAS URES, REBECA 54150203S Solicitude de participación sin asinar. 

CARBALLO BARRO, TERESA 33858458C DNI caducado. 

CASADO NIETO, LORENA 44472037L Non achega fotocopia cotexada da 

titulación esixida. 

DIÉGUEZ FERNÁNDEZ, BEATRIZ 48113225P Non achega fotocopia cotexada da 

titulación esixida. 

LÓPEZ VILA, MARÍA ELENA 33557992A Non acredita documentalmen-te estar 

en posesión da titulación requirida 

RODRÍGUEZ SANTISO, MARIA NIEVES 33326504X Non achega acreditación de 

representación da persoa solicitante. 

VALLE REGUEIRO, FÁTIMA 33340155E Solicitude presentada fora de prazo. 

VARELA NUÑEZ, ANA MARÍA 33336801A Non achega fotocopia cotexada da parte 

traseira da titulación esixida. 

Segundo.- Procédase á súa publicación na forma legalmente establecida, sinalando un prazo de dez días hábiles 

para emendas (de acordo co artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 

das Administracións Públicas), contados a partir do seguinte á publicación deste Decreto no Boletín Oficial da 

Provincia de Lugo. 

R. 2609 

 

Anuncio 

DECRETO NÚMERO 18007240 DO 03/09/2018 

Ilmo. Sr. Don XOSE DANIEL PIÑEIRO VILLARES, Tenente de Alcalde-Delegado da Área de Desenvolvemento 

Sostible e Persoal do Excmo. Concello de Lugo. 

Visto que polo Decreto número 17011453, do 27 de decembro de 2017, se resolveu convocar o proceso 

selectivo mediante o sistema de concurso-oposición, para o acceso en propiedade a unha praza de Técnico/a 

Medio/a Área Económica pertencente ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda de 

consolidación de emprego temporal (en execución de sentenza), que se rexerá tanto polas bases específicas 

aprobadas por acordo 15/712 da Xunta de Goberno Local deste Concello na súa sesión do 22.11.2017 como 

polas “bases xerais para o acceso en propiedade a prazas de funcionarios e persoal laboral do Excmo. Concello 

de Lugo, quenda de consolidación de emprego”, aprobadas pola Xunta de Goberno Local o día 18 de xuño de 

2008 e modificadas polo citado órgano en sesións do 18.02.2009, 26.12.2012, 23.01.2013 e 15.10.2014 e 

publicadas integramente no BOP de Lugo número 256, do 7.11.2014. 

Dito Decreto foi publicado no “Boletín Oficial da Provincia de Lugo”, núm. 034, de 10 de febreiro de 2018. 

De igual xeito foi publicado extracto de dita convocatoria no “Diario Oficial de Galicia” núm. 73, de 16 de abril 

de 2018 e anuncio no “Boletín Oficial del Estado” nº 143, de 13 de xuño de 2018. 

Visto que con data do 3 de xullo de 2018 rematou o prazo de presentación de solicitudes de participación no 

mencionado proceso selectivo, esta Concellería, en virtude das atribucións conferidas á Alcaldía polo artigo 124 

da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime Local e tendo en conta o Decreto número 

16005312, ditado o 5-07-2016, modificado polo Decreto número 18003431 do 26-04-2018, RESOLVE: 
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Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as (con indicación do motivo de exclusión) no 

proceso selectivo convocado polo Decreto número 17011453, do 27 de decembro de 2017, para o acceso en 

propiedade a unha praza de Técnico/a Medio/a Área Económica, pertencente ao cadro de persoal funcionario 

do Excmo. Concello de Lugo, quenda de consolidación de emprego temporal (en execución de sentenza), que a 

continuación se indica: 

ADMITIDOS/AS 

APELIDOS E NOME DNI 

CARRO SÁNCHEZ, EVA MARÍA 33324934G 

CRUZ FERNÁNDEZ, BELÉN 33344768N 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, IRIA 33344597W 

LAMAS VARELA, EVA 33350800H 

TORRÓN FOLGUEIRA, BLAS 33340278F 

VÁZQUEZ REY, GEMA MARÍA 33306724X 

EXCLUÍDAS 

APELIDOS E NOME DNI MOTIVO  

GONZÁLEZ NOVOA, MARÍA RITA 34957101E Non se corresponde a titulación aportada 

coa esixida. 

LÓPEZ PEREIRA, MARÍA ENGRACIA 33536798S Non achega fotocopia do DNI. 

RICO MÉNDEZ, MARÍA BASILISA 14602560K Non se corresponde a titulación aportada 

coa esixida. 

Segundo.- Procédase á súa publicación na forma legalmente establecida, sinalando un prazo de dez días hábiles 

para emendas (de acordo co artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 

das Administracións Públicas), contados a partir do seguinte á publicación deste Decreto no Boletín Oficial da 

Provincia de Lugo. 

R. 2610 

 

NEGUEIRA DE MUÑÍZ 

Anuncio 

DECRETO NUM. /2018 

Tendo previsto ausentarme do concello,  por período vacacional, de conformidade co disposto nos artigos 44 e 

47 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, 

Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 

RESOLVO: 

Primeiro. Delegar as funcións de Alcaldía  desde o día 10 ata o 30 de setembro de 2018, ambos inclusive, no 

Tenente de Alcalde don Manuel López Méndez. 

Segundo. A presente resolución será publicada no Boletín Oficial da Provincia, dándose conta do seu contido ao 

Pleno da Corporación na primeira sesión que esta celebre. 

Mándao e asínao o Sr. Alcalde, en Negueira de Muñiz, a 6 de setembro de 2018, do que, como Secretaria, 

certifico 

O Alcalde, Jose Manuel Braña Pereda, Secretaria- Interventora, Ana Sampedro Millares. 

Negueira de Muñíz, 7 de setembro de 2018.- O Alcalde, Jose Manuel Braña Pereda. 

R. 2597 

 

Anuncio 

O Pleno da  Corporación, en sesión do 6 de setembro de 2018, aprobou a modificación da ordenanza fiscal 

reguladora do imposto sobre bens inmobles. O expediente  exponse  ao público durante o prazo de trinta días, 

contados a partir do seguinte o da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, nos que os 

interesados poderán examinar o expediente e presentar  as reclamacións que estimen oportunas. De non 

producirse aquelas, a ordenanza quedará aprobada definitivamente. 

Negueira de Muñíz, 6 de setembro de 2018.- O Alcalde, Jose Manuel Braña Pereda. 

R. 2598 

 



12 Núm. 214 – luns,17 de setembro de 2018 BOP de Lugo 

 

RIBADEO 

Anuncio 

Aprobación, exposición pública do Padrón dos dereitos sobre a parada de taxis na vía pública para o 

exercicio 2018 e apertura do período de cobramento. 

Por Decreto desta Alcaldía de data 5 de setembro de 2018, foi aprobado o seguinte Padrón de contribuíntes: 

Padrón da taxa de dereitos sobre a parada de taxis na vía pública para o exercicio 2018, polo importe de 

setecentos oitenta euros (780,00 €). 

Exponse ao público por prazo de vinte días hábiles, segundo o establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral 

Tributaria, ao obxecto de que aqueles que se consideren interesados poidan examinalo e interpoñer contra este 

as reclamacións que consideren oportunas. 

Iníciase así mesmo o procedemento de recadación, e ao efecto determínase que o período de pagamento en 

voluntaria é o comprendido entre o 17 de setembro de 2018 e o 16 de novembro de 2018, ambos os dous 

inclusive. 

Ao día seguinte do vencemento do prazo do ingreso en período voluntario iniciarase o período executivo que 

determina a esixencia dos xuros de mora e dos recargos do período executivo nos termos dos artigos 26 a 28 

da Lei 58/2003 de 17 de decembro Xeral Tributaria e, no seu caso das costas do procedemento de acordo co 

establecido no artigo 161 de dita Lei, procedéndose a súa recadación pola vía administrativa de constrinximento, 

segundo o preceptuado no regulamento xeral de recadación. 

Contra as liquidacións de carácter tributario que se deriven do presente Padrón poderase interpoñer recurso de 

reposición previo ao contencioso-administrativo, no prazo dun mes a contar dende a finalización do período de 

exposición pública de conformidade co establecido no artigo 14,2 apartado c) do Real Decreto Lexislativo 

2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

Contra a desestimación expresa ou presunta do recurso de reposición poderán interponer recurso contencioso-

administrativo ante os órganos e na forma e prazos determinados na Lei reguladora desta Xurisdición. 

A presente publicación, de Edicto de exposición ao público do Padrón e anuncio de cobranza ten o carácter de 

notificación colectiva ao amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria. 

Ribadeo, 5 de setembro de 2018.- O Alcalde, Fernando Suárez Barcia. 

R. 2599 
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